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ATURAN-ATURAN RAPAT

● Peserta dilarang berbicara atau membuat 
kegaduhan saat rapat berlangsung.

● Peserta diperbolehkan bertanya, memberi saran 
atau masukan selama rapat berlangsung.

● Peserta rapat dilarang bertanya, memberi saran, 
atau masukan sebelum diberikan sesi tanya-
jawab.

● Gunakan bahasa yang sopan dan santun saat 
memberikan pertanyaan, saran atau masukan.



  

POIN-POIN PEMBAHASAN

● Diskusi aturan kuliah telegram.
● Menulis artikel di website BLOI.
● Pesan buku karya Komunitas BLOI via Bukalapak.



  

DISKUSI ATURAN KULIAH TELEGRAM

● Tujuan diadakan kulgram: Agar anggota BLOI 
khususnya dan masyarakat Indonesia aktif 
berkontribusi kepada masyarakat dan negara.

● Materi kuliah: Bebas namun tetap berkaitan dengan 
LibreOffice.

● Pemateri: Boleh dari anggota grup BLOI sendiri, 
boleh dari luar.

● Jadwal pelaksanaan: Bebas, tergantung pemateri.
● Lisensi materi: CC BY-SA.



  

DISKUSI ATURAN KULIAH TELEGRAM

● Setiap pemateri dibayar oleh Komunitas BLOI. 
Besar gaji Rp20.000 per materi yang dibawa.

● Kuliah Online Gratis dan Berbayar dihapus dan 
diganti dengan Kuliah Telegram (Kulgram).

● Tempat pelaksanaan kulgram adalah di grup 
telegram BLOI (s.id/BLOI).

● Kuliah Telegram dilaksanakan 4 kali sebulan. Jika 
kuota sudah penuh, maka otomatis materi kuliah 
telegram selanjutnya akan dipindahkan ke bulan 
berikutnya.



  

TATA CARA PENDAFTARAN JADI 
PEMATERI KULGRAM

● PM ketua BLOI via Telegram.
● Tuliskan nama, email, dan nomor rekening 

dan bank (untuk transfer gaji).
● Tentukan materi dan jadwal pelaksanaan.



  

REMINDER

“Komunitas BLOI butuh donasi Anda, salah 
satunya untuk membayar pemateri kuliah 
telegram agar kami bisa terus berkontribusi 
untuk masyarakat dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kami sangat berterima 
kasih atas donasi yang telah diberikan.”



  

MENULIS ARTIKEL DI WEB BLOI

● Tujuan diadakan kulgram: Agar anggota BLOI 
khususnya dan masyarakat Indonesia aktif 
berkontribusi kepada masyarakat dan negara.

● Tema artikel: Bebas namun tetap berkaitan dengan 
LibreOffice. Boleh berupa tutorial atau artikel 
lainnya.

● Penulis artikel: boleh dari anggota grup BLOI atau 
dari luar



  

MENULIS ARTIKEL DI WEB BLOI

● Artikel yang ditulis merupakan:
– Tanggung jawab setiap penulis sepenuhnya.
– Tidak ada unsur SARA.
– Komunitas BLOI tidak bertanggung jawab atas 

pelanggaran hak cipta atau lisensi.
– Admin web berhak untuk memblokir isi tulisan 

jika melanggar hak cipta atau lisensi.



  

MENULIS ARTIKEL DI WEB BLOI

– Jika mengutip dari sumber lain, pastikan sumber 
yang dipilih adalah kredibel dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

– Alamat atau sumber kutipan harus dicantumkan 
sebagai kredit.



  

TATA CARA PENDAFTARAN DAN 
ATURAN JADI PENULIS ARTKEL DI WEB 

BLOI

● PM ketua BLOI via Telegram.
● Tuliskan email Anda untuk pendaftaran akun 

sebagai editor web.
● Jika berhasil login, tulis artikel dengan tema 

bebas tapi masih seputar LibreOffice.
● Sebelum di-publish, simpan tulisan sebagai Draft 

dengan tujuan untuk diseleksi terlebih dahulu.
● Jika Anda mengutip, sertakan sumbernya di akhir 

tulisan.



  

PESAN BUKU KARYA KOMUNITAS BLOI 
VIA BUKALAPAK

● Buku LibreOffice sudah tersedia di Bukalapak. Buku 
yang tersedia adalah buku LibreOffice Writer. Alamatnya 
s.id/BukuLOWBLOI.

● Untuk melihat lapak BLOI ada di alamat 
www.bukalapak.com/u/komunitasbloi.

● Saat ini buku LibreOffice Writer karya BLOI belum bisa 
dipesan karena belum selesai dicetak. Akan diumumkan 
kembali jika sudah tersedia dan bisa dipesan.

● Harga buku LibreOffice Writer adalah Rp90.000.

http://www.bukalapak.com/u/komunitasbloi


  



  

DESKRIPSI BUKU

● Topiknya LibreOffice, free software pengganti 
Microsoft Office.

● Dimensi 25 cm x 20 cm x 21 cm.
● Tebal 220 halaman lebih.
● Ada 29 bab.
● Pengiriman JNE dan POS Indonesia.



  

DESKRIPSI BUKU

● Cocok sebagai bahan ajar atau bahan 
ekstrakurikuler di sekolah-sekolah SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Pesantren dan 
Perguruan Tinggi atau sebagau referensi pribadi 
untuk memperdalam pengetahuan tentang 
LibreOffice Writer.

● Setiap pembelian, dapat bonus berupa CD, berisi: 
softcopy buku (e-book), video tutorial dan 
software LibreOffice untuk Windows dan Ubuntu.



  

REMINDER

“Terima kasih atas pemesanan Anda. Setiap 
pembelian karya Komunitas BLOI, Anda 
telah berdonasi dan berkontribusi untuk 
Komunitas BLOI.”



  

BAGAIMANA CARA BERDONASI

● Anda dapat mengunjungi pranala 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/donasi/ 
untuk berdonasi kepada Komunitas BLOI 
dan LibreOffice pusat.

● Donasi Anda sangat kami berarti bagi 
kami. Kami sangat berterima kasih atas 
donasi yang telah diberikan.

http://libreoffice.puskomedia.web.id/donasi/
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